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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

DO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO/UCZESTNICTWA W ZAJECIACH 

W DOMU KULTURY W PRZECŁAWIU 

 

ZESPÓŁ/ ZAJĘCIA 

……………………………………………………………………………………………….…. 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

…………………………………………………………………………..………………………. 

ROK URODZENIA …………………… 

ADRES: ……………………………………………………………………………..………… 

TELEFON KONTAKTOWY DO RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA  

……………………………………………………………………………………………..….. 

Wszystkie informacje objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu i w pełni akceptuję jego 

postanowienia.  

2. Oświadczam, że nie ma/mam* przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka / 

podopiecznego/ moje* w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury  

w Przecławiu.  

3. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/ podopiecznego* w zajęciach poza 

siedzibą Domu Kultury w Przecławiu (występy, koncerty, przeglądy, plenery, pokazy, itp.) 

w dniach i godzinach ich planowanego trwania.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka/ 

podopiecznego* zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu procesu rekrutacji na 

zajęcia i oświadczam, że wszelkie dane podaje dobrowolnie, zostałem/am 

poinformowany/a o prawie dostępu do treści danych moich  i mojego dziecka/ 

podopiecznego* oraz ich poprawiania zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych. 

5. Wyrażam/ nie wyrażam * zgody na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku 

(fotografowanie i filmowanie)  mojego dziecka zarejestrowanego podczas zajęć  

i innych wydarzeń w Domu Kultury w Przecławiu w  celu zgodnym ze statutową 

działalnością Domu Kultury (upublicznienie wizerunku na stronie internetowej Domu 

Kultury, Facebooku lub na stronie Urzędu Miejskiego w Przecławiu); 

6. Wyrażam zgodę i przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność  

za bezpieczeństwo mojego dziecka (podopiecznego) podczas jego samodzielnego 

przybycia na zajęcia i powrotu do domu po ich zakończeniu/ zobowiązuję  

się do osobistego odbierania dziecka z zajęć.   

 

………………………………..                    ………………………………………….. 

       (miejscowość i data)                                   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
* niepotrzebne skreślić 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych- „RODO”) informujemy, iż 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Świetlicy jest: Dom Kultury  

w Przecławiu z siedzibą: ul. Zielona 52, 39-320 Przecław; 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: spiecuch@przeclaw.org; 

3. Podane dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane wyłącznie  

w celu zapisów na zajęcia oraz realizacje zajęć prowadzonych w Domu Kultury w Przecławiu; 

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia współpracy  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w zajęciach 

realizowanych w Domu Kultury w Przecławiu;  

6. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w „RODO” ma prawo do 

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także 

przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie 

danych odbywa się z naruszaniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru 

przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez 

Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji 

Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do 

określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook. 

 

 

 

 

  

mailto:spiecuch@przeclaw.org
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OŚWIADCZENIE 

RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCE COVID-19 

 
Ja niżej podpisana / podpisany (rodzic/y opiekun prawny), oświadczam, że mój  

syn / córka................................................................................................................................................. :  

1. nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19, przebywającą na kwarantannie 

lub w izolacji; 

2. nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie jest chory, nie przebywa  

na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby; 

3. stan zdrowia uczestnika zajęć jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak 

chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, biegunka, duszności, wysypka, 

bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy). 

 

Zobowiązuję się do poinformowania prowadzącego zajęcia lub dyrektora DK poprzez kontakt 

telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim 

najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny lub otoczenia zostanie objęty kwarantanną lub 

zachoruje na COVID-19.  

 

Oświadczam, że:  

1. jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie uczestnika 

zajęć do DK w aktualnej sytuacji epidemiologicznej;  

2. zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie uczestnika zajęć  

i jego rodziny; 

3. mimo wprowadzonych w DK obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie Ośrodka może dojść do zakażenia 

uczestnika zajęć COVID-19;  

4. zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

obowiązującej na terenie DK od 1 października 2020 r.;  

5. zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa i zasad 

związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania/ puszczenia na 

zajęcia tylko i wyłącznie zdrowego uczestnika zajęć, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury ciała i innych objawów chorobowych) oraz natychmiastowego odebrania 

uczestnika zajęć z DK w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie 

pobytu w DK.  

 

Tel do szybkiego kontaktu: rodziców / opiekunów prawnych 

………………………………………………………………………......................................................., 
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1. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby 

 u uczestnika zajęć nie zostanie On w danym dniu przyjęty do DK i będzie mógł do niego 

wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.  

2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym u uczestnika 

zajęć. 

3.  W sytuacji zarażenia się uczestnika zajęć na terenie DK nie będę wnosił skarg, zażaleń, 

pretensji do Dyrektora DK oraz Organizatora, będąc całkowicie świadom zagrożenia 

epidemiologicznego wynikającego z panującej pandemii. 

4. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię prowadzącego 

lub Dyrektora DK.  

5. Rozumiem, że poświadczenie nieprawdy - a co za tym idzie narażanie osób drugich 

 na zakażenie koronawirusem COVID-19 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie 

chorób zakaźnych będzie zgłaszane do odpowiednich służb. 

 

 

 

...........................................................    ….......................................................... 

     (miejscowość i data)                      (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym oświadczeniu dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 

danych, w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.* 

 

 

...........................................................    ….......................................................... 

     (miejscowość i data)                      (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

* Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 zezm.) 

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 

*) niepotrzebne skreślić: punkt 2 i 5 nie dotyczy pełnoletniego uczestnika zajęć 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika) 

 

Miejscowość i data zgłoszenia ………………………………………… 

 


